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The Bridge business innovators heeft ook in 
2007 tal van innoverende bedrijven kunnen 
helpen met advies en realisatie. Met raad en 
met daad.

Wat innovatie voor ons zo ongekend boeiend 
maakt, is het noodzakelijk verbinden van  
Alfa- en Bèta-elementen. Daarbij staat de Alfa 
voor het creatieve, associatieve en inspirerende, 
en de Beta voor de noodzakelijke business sense. 
Alleen met een goede mix van beide elementen 
is succesvol innoveren mogelijk. Daarom 
werken wij met teams van creatieve marketeers, 
ingenieurs en bedrijfskundigen, maar ook met 
een duidelijke change-competentie. Alleen dan 
bewaak je de balans tussen de verleiding van 
ideeën en waardering voor realiteitszin. En gaat 
innoveren ook over de vernieuwing in gedrag en 
werken van mensen in de organisatie.

Als thema voor deze zevende versie van de 
innovatie-monitor hebben wij gekozen voor: 
scherper kiezen, beter innoveren. En dat is niet 
zomaar: in ons werk zien wij nu eenmaal veel van 
het innovatiedenken en de daarbij optredende 
issues in grote bedrijven. Dit jaar hebben wij 
onze jaarlijks terugkerende vragen naar de 
prioriteiten voor directies en innovatiemanagers 
uitgebreid met onderzoek naar de dominante 
trends in innoverend Nederland en met de vraag 
in hoeverre selectiviteit een succesfactor is.

Wat dat laatste betreft: nou en of dus! Koplopers 
in innovatiesucces weten beter waarom zij 
welke projecten wel of niet selecteren, ze weten 
daarmee de gehele organisatie te inspireren 
en houden tegelijkertijd een scherper overzicht 
over hun innovatieportfolio. Convergeren naast 
divergeren dus. Alfa- en Beta-denken optimaal 
gecombineerd.

Ook het ‘outside-in’ denken dat The Bridge zo 
graag propageert, blijkt een echte succesfactor 
te zijn. Innovatiekoplopers kijken meer en 
verder buiten de grenzen van hun eigen 
organisatie dan de hekkensluiters. Ook zien wij 
dat grensverleggend denken loont. Na jaren 
verschuift de prioriteit van ‘verbeteren’ naar 
‘radicaal innoveren’ en ‘nieuwe marktruimte 
vinden’. Al blijft de focus van alledag nog sterk 
op het aanpassen van bestaande producten of 
diensten.

Ik wil u van harte uitnodigen om uw voordeel 
te doen met de uitkomsten van deze monitor. 
Vergelijk uw eigen innovatiepraktijk met die van 
(andere) koplopers en verbeter uw aanpak waar 
mogelijk.

Mijn collega’s die de innovatie-monitor hebben 
uitgevoerd, hebben mooi werk geleverd. Met 
veel dank voor de medewerking van allen die de 
questionnaire hebben ingevuld en zo dit resultaat 
mogelijk maakten.

Frans
Pigeaud

scherper kiezen, 
beter innoveren

succesvol 
innoveren
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De innovatie-monitor is het jaarlijkse onderzoek 
naar product- en dienstinnovatie bij bedrijven in 
Nederland. In de periode van mei tot juli 2007 
zijn 2.320 managers en directeuren benaderd 
die verantwoordelijk zijn voor product- en 
dienstinnovatie in grote en middelgrote 
bedrijven. In totaal hebben 504 managers uit 
16 verschillende sectoren aan het onderzoek 
deelgenomen. Na een toetsing van deze 
respondenten aan de door The Bridge gestelde 
criteria, zoals bedrijfsgrootte en functie, zijn de 
antwoorden van 443 respondenten gebruikt in de 
analyse die in dit rapport wordt gepresenteerd. 

In de innovatie-monitor zijn alle sectoren van het 
Nederlandse bedrijfsleven vertegenwoordigd: 
van de hightech industrie tot de media en 
personele dienstverlening. Van de respondenten 

Jaaromzet (2007) van 
deelnemers aan de  
innovatie-monitor 07/08

De innovatie-monitor 07/08 is gebaseerd op 
analyse van de respons van 443 managers 
uit het Nederlandse bedrijfsleven die nauw 
zijn betrokken bij de innovatieactiviteiten 
binnen hun bedrijf.

De innovatie-monitor biedt een represen-
tatief inzicht in de stand van zaken op het 
gebied van innovatiemanagement in het 
Nederlandse bedrijfsleven:

+ hightech industrie
+ fast moving consumer goods
+ agro, food & chemie
+ flexmarkt en facilitaire dienstverlening
+ bouw en industrie
+ media, telecom en ICT
+ financiële en zakelijke dienstverlening
+ non-profit en zorg.

opzet van het onderzoek

Functiegebied van 
deelnemers aan de  
innovatie-monitor 07/08

kleiner dan € 10 miljoen
€ 10 miljoen tot € 50 miljoen
€ 50 miljoen tot € 100 miljoen
€ 100 miljoen tot € 500 miljoen
€ 500 miljoen tot € 1 miljard
groter dan € 1 miljard

CEO/directie
innovatie/business development management
R&D-management
commercieel management
projectmanagement
overig management

is 52% werkzaam bij bedrijven in de business-
to-business markt, 8% is actief in de business-
to-consumer markt en 28% is actief in beide 
markten. De overige 12% werkt in de non-profit 
sector of bij de innoverende (semi)overheid.

% respondenten % respondenten

32,2

22,315,2

11,610,9
7,8

25,0

23,2
16,5

15,410,6
9,4

Maar liefst 60% van de respondenten is  
verantwoordelijk voor innovatie bij bedrijven 
boven de € 100 miljoen jaaromzet. Daarmee 
is de innovatie-monitor hét jaarlijkse onder-
zoek naar innovatie in grote bedrijven.
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thermometer 
de status-quo
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stimuleren van innovatie is in 2007 
de belangrijkste strategische prioriteit 
geworden
Innovatie is de belangrijkste groeimotor, belangrijker dan autonome groei en 
overnames. Dat is tenminste de conclusie van deze zevende innovatie-monitor.  
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar hebben wij respondenten gevraagd aan te 
geven wat de belangrijkste strategische prioriteiten in hun bedrijf zijn. Voor de eerste 
maal zien we dat ‘omzet verhogen door innovatie’ is gestegen naar de eerste plaats, 
vóór ‘zelfstandige groei’ en ‘groei door overnames’.

kostenverlaging
omzetverhoging

anders

bevorderen innovatie

zelfstandig groeien op  
bestaande markten

procesinnovatie

zelfstandig groeien op nieuwe 
markten

investeren in kennis en 
vaardigheden van medewerkers

groeien door overnames

herstructureren van de  
organisatie

productinnovatie

slimmer inkopen 

vergroten van transparantie

verbeteren van interne controle

outsourcen van  
bedrijfsactiviteiten

verplaatsen van bedrijfs- 
activiteiten naar het buitenland

43,8
49,7

45,6 
48,6

40,8 
37,4

34,6 
35,4

25,6 
27,5

20,5 
20,7
21,0 
16,5

18,0 
11,4

9,4
8,8

6,2
6,4
6,9
6,2

8,1
4,6

3,0
2,6

2006
2007% respondenten, meerdere antwoorden mogelijk

Wat zijn de belangrijkste 
strategische prioriteiten van  
uw bedrijf voor de komende  
vijf jaar?
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Verwacht u volgend 
jaar (2008) meer of 
minder geld uit te 
geven aan innovatie?

Investeringen in innovatie 
nemen verder toe

De hoge strategische prioriteit 
van innovatie betekent ook dat er 
meer geïnvesteerd gaat worden 
in innovatie: meer dan de helft 
van de respondenten verwacht 
voor volgend jaar een stijging in 
de uitgaven aan innovatie. Dat 
was in 2004 nog maar éénderde. 
Gemiddeld besteden bedrijven zo’n 
4% van de omzet aan innovatie, 
maar de onderlinge verschillen 
tussen bedrijven zijn daarin groot. 

‘Big spenders’ in innovatie:

1 energie- en waterbedrijven
2 zakelijke dienstverleners
3 algemene industrie.

De groeidoelstellingen zijn 
ambitieus

Nederland bevindt zich in een periode van 
stevige economische groei. Bedrijven profiteren 
van aangetrokken vraag in binnen- en buitenland. 
De groeidoelstellingen zijn ambitieus. Circa 79% 
van de respondenten geeft aan dat het bedrijf 
een omzetgroeidoelstelling voor dit jaar heeft 
van meer dan 5% en 41% van de respondenten 
verwacht zelfs een omzetstijging van meer dan 
10%.

Innoveren om het verschil te 
maken

De hoge prioriteit voor innovatie heeft niet alleen 
te maken met de hoge omzetdoelstellingen. 
De wens zich in groeimarkten serieus te 
onderscheiden van de concurrent is ook een 
sterke drijfveer. Bij de bedrijven waar innovatie 
een lage prioriteit krijgt, is dat voornamelijk omdat 
de bestaande business voldoende resultaat 
oplevert. 

meer 
gelijk 
minder

44,0%

53,1%

2,9%

% respondenten
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huidige businessmodellen 
beginnen te knellen

focus op 
verbeteren van 
het bestaande 

...en hoe innoveren ze werkelijk? De kloof tussen ambitie en 
realiteit van alledag groeit

De focus in huidige innovatieprojecten ligt net 
als vorig jaar voornamelijk op kortere termijn 
resultaten. Bedrijven zijn ten opzichte van 
vorig jaar in hun huidige praktijk wel iets meer 
opgeschoven richting radicale innovaties.

De hoogste ambities ten aanzien 
van radicaal innoveren en nieuwe 
businessmodellen vinden we in: 

1 dienstverlening
2 bouw
3 consumentengoederen industrie (non-food).

Hoe willen bedrijven innoveren? Het ambitieniveau is duidelijk 
radicaler geworden 

Bedrijven lopen aan tegen de grenzen van 
groei in huidige businessmodellen en markten. 
Het logisch gevolg is een zoektocht naar 
nieuwe categorieën, andere verdienmodellen 
en ‘blauwe oceanen’ (zie pagina’s 18 en 19 
over innovatietrends). Dit is terug te zien in het 
ambitieniveau voor innovatie: ongeveer de helft 
wil graag radicaal innoveren binnen de huidige 
business, danwel extra markten openen met 
nieuwe businessmodellen. Afgelopen jaar was 
dat nog maar 38%. 

verbeteren van bestaande 
producten, diensten of marketing
ontwikkelen van nieuwe 
producten en diensten
radicaal innoveren binnen de 
huidige business
creëren van nieuwe/extra markten
met nieuwe businessmodellen

verschil 2007 ten 
opzichte van 2006

beter van
hetzelfde

beter van 
dezelfde soort

ruimte in 
de markt

strategische 
ruimte

beter van
hetzelfde

beter van 
dezelfde soort

ruimte in 
de markt

strategische 
ruimte

impact

op
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impact

op
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en
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t

-2,4%

+1,2%

+2,3%

-1,2%

43,6

37,2

10,0

9,1

-6,3%

-7,5%

+6,2%

+7,4%

12,2

36,0

23,3

28,4
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noodzaak van innovatie  
is onverminderd hoog 

Wat is de noodzaak en prioriteit van 
innovatie in uw organisatie?

Voor het vijfde achtereenvolgende 
jaar hebben wij respondenten 
gevraagd naar de noodzaak van 
innovatie en de prioriteit die er 
binnen de organisatie aan gegeven 
wordt. De resultaten laten een 
onverminderd hoge noodzaak en 
prioriteit zien ten opzichte van het 
topjaar 2006. In bijna 85% van de 
bedrijven krijgt innovatie een hoge 
of topprioriteit. Ook dit jaar blijkt 

dat er binnen de organisaties niet 
overal hetzelfde beeld bestaat over 
deze prioriteit. CEO’s zetten hoger 
in op het vergroten van de omzet 
door innovatie dan businessunit 
managers doen. 

Branches met de 
grootste groei-
ambities (> 10%):

1  uitzenden/flexmarkt
2  financiële dienstverlening
3  telecom/ICT.

2003 2004 2005 2006 2007

90

85

80

75

70

65

60

55

50 0%

1%

2%

3%

4%

Branches met de 
hoogste prioriteit bij 
innovatie:

1 food-industrie 
 (inclusief dranken)
2  industrie algemeen
3 elektrotechnische, machine-
 en apparatenbouwindustrie.

prioriteit innovatie
(hoge en topprioriteit) 

noodzaak innovatie
(grote noodzaak)

ontwikkeling BBP

% respondenten die 
aangeven innovatie 
een hoge noodzaak/
prioriteit te geven

ontwikkeling 
BBP (mutatie ten 
opzichte van het 
voorgaande jaar)
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de zoektocht naar Vers Geld*

Bedrijven kunnen ruwweg op twee manieren 
groeien: door nieuwe competenties en 
technologieën te ontdekken of door vreemde 
markten te ontginnen. Combinaties, sprongs-
gewijze business innovatie, zijn natuurlijk ook 
toegestaan.

+ vrij naar Ansoff

* De term ‘Vers Geld’ komt uit het boek ‘Ideeën 
genoeg, slagvaardig innoveren in de dienst-
verlening’ geschreven door Wichert van 
Engelen en zijn collega’s van de afdeling 
Venturing van ING Retail Nederland. Winst 
uit radicale innovaties noemen zij Vers Geld. 

meer van hetzelfde 
Vers Geld

ontdekken
nieuwe marktbenaderingen 
(zoals totaaloplossingen)
nieuwe verdienmodellen
nieuwe producten en diensten
nieuwe competenties

radicale business 
innovatie
nieuwe producten/competenties
met nieuwe marktbewerking
naar nieuwe markten brengen

ontginnen
nieuwe landen/gebieden
nieuwe toepassingen
nieuwe doelgroepen
nieuwe distributiemodellen

startpunt

ni
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markten/toepassingenbe
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nd

bestaand (bekend) nieuw (onbekend)

vrij naar Ansoff
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Nederland doet het allemaal. 
Zo’n 16% van de respondenten 
geeft aan dat 30% van de huidige 
bedrijfsomzet afkomstig is uit 
nieuwe producten en diensten, 
11% zegt dezelfde 30% van de 
huidige omzet te halen uit nieuwe 
klantgroepen en marktsegmenten.  
‘Nieuw’ is daarbij op te vatten als 
‘van de laatste drie jaar’.

Wat is het percentage omzet uit producten of diensten 
die in de laatste drie jaar zijn geïntroduceerd?

Meest succesvol in 
het introduceren van 
nieuwe producten en 
diensten zijn:

1 elektrotechnische, machine- 
 en apparatenbouwindustrie
2 telecom/ICT
3 consumentengoederen 
 industrie (non-food).

Meest succesvol in het 
genereren van nieuwe 
omzet uit nieuwe 
klantdoelgroepen zijn:

1 uitzenden/flexmarkt
2 zakelijke dienstverlening
3 elektrotechnische, machine-
 en apparatenbouwindustrie.

de zoektocht naar Vers Geld

0 5 10 15 20 25 30 35

0 5 10 15 20 25 30 35

Wat is het percentage omzet dat uit nieuwe (ten 
opzichte van drie jaar geleden) klantgroepen of 
marktsegmenten komt?

% omzet  
uit nieuwe 

producten of 
diensten

0 tot 5

5 tot 10

10 tot 20

20 tot 30

30 of hoger

0 tot 5

5 tot 10

10 tot 20

20 tot 30

30 of hoger

% omzet uit  
nieuwe klant- 

groepen of 
marktsegmenten

% respondenten

% respondenten

30,3%

27,3%

19,1%

6,9%

16,4%

37,3%

27,7%

17,2%

6,6%

11,2%
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Philips opnieuw toonaangevend 

Net als in 2006 vinden de deelnemers aan de 
innovatie-monitor Philips het meest toonaangevende 
bedrijf op het gebied van innovatie in Nederland. 
TomTom blijft ook dit jaar op een tweede plaats 
steken. 

1 Philips (1)
2 Tom Tom (2)
3 Google (6)
4 ASML (7)
5 DSM (3)
6 Apple (5)
7 Unilever (-)
8 KPN (4)
9 TNO (-)
10 Albert Heijn (-)

The Bridge heeft op basis van de tien meest 
innovatieve bedrijven met een notering in de 
AEX-index het fictieve ‘The Bridge innovator 
fund’ samengesteld. Als de resultaten van het 
The Bridge innovator fund en de AEX tegen  
elkaar worden afgezet, is duidelijk dat innovatie 
loont.

The Bridge innovator fund

De meest succesvol innoverende 
bedrijven in Nederland zijn 
(met tussen haakjes de top-10 notering 
van 2006):

AEX index  
The Bridge innovator fund index

De nummer-1 notering van Philips komt overeen 
met resultaten van Businessweek/BCG. In 
dit jaarlijkse, wereldwijde onderzoek naar de 
meest innovatieve bedrijven stijgt Philips in 
2007 van de 67e naar de 38e plaats.

“The former consumer electronics giant is 
reinventing itself as a design-led health,  
lifestyle, and technology player. Think in-home 
health-monitoring devices for heart patients, 
computer games with sensory effects, and 
energy-efficient color-changing lighting. 
Philips taps teams of futurists, cultural anthro-
pologists, designers and scientists to develop 
user-centered products and services”, excerpt 
taken from: BusinessWeek, May 2007.
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Er wordt vaak gezegd dat al het goede in 
drieën komt, dus… Maar inderdaad, innovatie 
is essentieel voor Philips. Meer dan de helft van 
onze omzet in 2006, 54%, heeft Philips behaald 
met producten die wij twee jaar geleden nog 
niet hadden. Dat is een prestatie die veel vraagt 
van onze organisatie, van productontwikkeling 
tot marketing & sales, iedereen speelt hierin 
een rol. Dat moet ook wel omdat onze business 
per definitie niet vijf jaar hetzelfde blijft. Vroeger 
deed Philips alles zelf, van zand tot klant, maar 
de wereld verandert en Philips ook. We hebben 
de afgelopen jaren een enorme transformatie 

doorgemaakt. Als iedereen iets kan, bijvoorbeeld 
standaard televisieschermen maken, dan 
moeten we dat als Philips dus niet óók willen 
doen. Anderen zijn soms gespecialiseerder, 
daar moet je dan gebruik van maken. Philips 
heeft bedrijfsonderdelen die draaien met nul 
euro werkkapitaal, dat kan alleen maar omdat 
we werken met een totaal ander businessmodel 
dan vroeger. 

Hoe ziet dat andere Philips eruit?

Philips wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van leven in gezondheidszorg, entertainment 
en lifestyle door op het juiste moment zinvolle 
technologische innovaties op de markt te brengen. 
Daarbij schuiven we in de zorg bijvoorbeeld 
steeds meer op richting de consument. We 
leveren niet alleen de medische apparatuur, 
maar integreren die in een omgeving die rust 
uitstraalt en zo de behandeling vergemakkelijkt. 

Philips is toonaangevend 
op het gebied van 
gezondheidszorg, lifestyle 
en technologie, en levert 
producten, diensten en 
systemen die zijn geënt op 
zijn merkbelofte van ‘sense 
and simplicity’. Philips heeft 
wereldwijd circa 125.000 
werknemers in dienst, 
verspreid over meer dan 
60 landen. In Nederland 
heeft Philips circa 17.500 
medewerkers. De wereldwijde 
omzet bedroeg in 2006 € 27 
miljard.

Harry 
Hendriks

Harry Hendriks is 
directievoorzitter Philips 
Electronics Nederland.

Uit de innovatie-monitor 07/08 blijkt dat Philips 
op het gebied van innovatie wordt gezien als hèt 
het toonaangevende bedrijf in Nederland. Een 
compliment dat u voor de tweede keer in rij van  
uw collega’s krijgt. Herkent u dat?
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We noemen dat Ambient 
Experience. Een CT-
scan is bijvoorbeeld een 
angstige ervaring voor een 
kind, als reactie daarop 
hebben wij een scanner 
voor knuffels gecreëerd. 
Vreemd? Misschien, 
maar daarmee maken 
we kinderen vertrouwd 
met wat er met hen zelf 
gaat gebeuren, dan zijn 

ze een stuk rustiger en verloopt de behandeling 
een stuk beter. Op deze manier leveren we een 
bijdrage aan het welzijn en welbevinden van 
mensen.  

Wat is het geheim? Hoe ziet 
Philips succesvol innoveren?

Voor Philips is innovatie het succesvol op de 
markt brengen van een nieuw product. Het gaat 
dus om het omzetten van kennis naar kunde 
naar kassa, het gaat om ondernemerschap. Een 
goede productmanager maakt zijn eigen product 
overbodig. De snelheid waarmee we dat kunnen 
doen, is bepalend voor ons innovatiesucces. Om 
die versnelling te kunnen realiseren, hebben we 
een innovatief ecosysteem om ons heen nodig. 
Met kleinere bedrijven die ons sneller toegang 
bieden tot kennis. Philips is een groot evangelist 
van het begrip ‘Open innovatie’. We hebben zelf 

het hek om research weggehaald, iets dat tien jaar 
geleden ondenkbaar zou zijn geweest. Samen 
met een inmiddels zelfstandige en succesvolle 
dochter als ASML hebben we een leidende 
rol in het creëren van de Brainport Eindhoven, 
één van de meest kennisintensieve regio’s van 
Europa. Als grootste moet Philips de kar trekken, 
dus dat doen we ook. Noblesse oblige, maar dat 
zien we als een positieve stimulans. Maar we 
hebben daarbij wel de steun van de overheid 

nodig. En die krijgen we nu ook, bijvoorbeeld 
bij het opzetten van het Center for Translational 
Molecular Medicine (CTMM) dat zich bezighoudt 
met moleculaire geneeskunde gericht op hart- en 
vaatziekten en kanker. Dit initiatief van bedrijven, 
universiteiten en ziekenhuizen is open innovatie 
bij uitstek. Door zo’n samenwerkingsverband 
kunnen we innovatie versnellen en realiseren 
we betere producten. Dat leidt uiteindelijk tot een 
beter rendement voor Nederland. 

En welke rol kan Nederland 
spelen voor innovatie binnen 
Philips? 

Philips is niet opgesloten binnen Nederland, 
maar de dreiging om hier weg te gaan is nu 
minder. Nederland heeft een intrinsieke kracht 
door haar taalvaardigheid, door de grote 
hoeveelheid beschikbare kennis en vanwege 
onze internationale oriëntatie. We hebben als 
Nederland nu eenmaal veel buitenland. En daar 
concurreren we mee, ook als Philips Nederland. 
We moeten zorgen dat we voorblijven en onszelf 
blijven vernieuwen. De hoogwaardige MRI-
scanners die we nu in Best ontwikkelen, moeten 
we dus zelf ‘obsolete’ maken, anders doen 
anderen dat voor ons. Nederland moet zich niet 
achter haar dijken verschuilen, maar moet de 
regie willen voeren. Dat vereist wel dat we onze 
creativiteit aanspreken en ondernemerschap 
stimuleren. Mijn pleidooi is om meer te investeren 
in onderwijs en om onze internationale oriëntatie 
te behouden, die zijn cruciaal. 

“van 
kennis 
naar 
kunde 
naar 
kassa”

“een goede productmanager 
maakt zijn eigen product 
overbodig”

“Nederland moet 
zich niet achter 
haar dijken 
verschuilen”



de trends 
waar moet u 
rekening mee 
houden?

DEEL II
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kijk over de 
grenzen van de 
organisatie voor 
inspiratie

Koplopers kijken verder dan hun 
neus lang is, en met effect! 

Koplopers laten zich in het innovatieproces 
graag leiden door kansen, signalen, trends 
en ontwikkelingen van buiten de bestaande 
klantenkring en organisatie. Richtinggevende 
factoren voor achterblijvers zijn – naast 
wensen en behoeften van huidige klantgroepen 
– vooral de bestaande kerncompetenties en de 
beschikbaarheid van middelen als tijd, geld en 
kennis.

Koplopers blijken in staat om trends te 
beoordelen op relevantie voor huidige en nieuwe 
klantengroepen. Maar belangrijker, ze zijn in 
staat een vertaling te maken naar het bedrijf: hoe 
kunnen we er profijt van trekken?

Wij vroegen de respondenten naar trends 
die nu en straks relevant kunnen zijn. Hierbij 
hebben wij een onderscheid gemaakt tussen 
‘innovatiemethodische’ trends (zoals open 
innovatie) en marktinhoudelijke trends (zoals 
vergrijzing).  

Duurzaamheid en open innovatie zullen nu 
en in de toekomst de grootste impact op 
het innovatieproces hebben, hoewel beide 
trends alweer in belang afnemen. ‘Blue 
ocean’ denken, het zoeken naar nieuwe 
verdienmodellen en strategieën om op een 
andere manier te concurreren dan gebruikelijk, 
wordt belangrijker. Gezien het toenemende 
belang van ‘crowdsourcing’ lijken bedrijven 
hierbij meer en meer gebruik te gaan maken 
van het denkvermogen van mensen buiten de 
organisatie. Ook de groeiende groep senioren, 
die zowel tijd als geld in overvloed hebben, gaat 
naar verwachting voor nieuwe ruimte in de markt 
zorgen. 

In de innovatie-monitor 07/08 
definiëren wij koplopers als 
bedrijven die:

+  meer dan 5% van de omzet 
halen uit producten en/of 
diensten die in de laatste drie 
jaar zijn geïntroduceerd

+ én meer dan 5% van de omzet 
halen uit nieuwe (ten opzichte 
van drie jaar geleden) klant-
groepen/marktsegmenten

+ én zichzelf beschouwen als 
een succesvolle innovator ten 
opzichte van concurrenten.

De groep koplopers bevat 22% 
van de respondenten en is 
evenredig verdeeld over alle 
onderzochte sectoren. 
Achterblijvers, 26% van alle 
respondenten, scoren negatief 
op alle drie dimensies. Om 
een duidelijk onderscheid te 
kunnen laten zien, is de tussen- 
groep van respondenten die 
slechts op één of twee van de 
dimensies positief scoren uit de 
vergelijking weggelaten.

Welke factoren zijn sterk of zeer 
sterk richtinggevend voor het 
innovatieproces in uw bedrijf?

Wanneer ben je koploper?

het inspelen op ontwikke-
lingen/trends in de wereld 
van uw klant

de wensen en behoeften 
van uw huidige klant-
groepen

de wensen en behoeften 
van mogelijke nieuwe 
klantgroepen

het toepassen van 
mogelijke verbeteringen in 
uw product/dienst

uw kerncompetenties 
(core competences)

het inspelen op 
ontwikkelingen/trends  
in technologie

mogelijke uitbreidingen op 
uw bestaande producten/
dienstenpakket

de beschikbaarheid van 
middelen (tijd, geld en 
kennis)

% respondenten



18

tre
nd

 n
ee

m
t t

oe
 in

 im
pa

ct
 o

p 
in

no
va

tie
pr

oc
es

tre
nd

 n
ee

m
t a

f i
n 

im
pa

ct
 o

p 
in

no
va

tie
pr

oc
es

Crow
ds

ou
rci

ng

is 
ee

n naa
m vo

or e
en

 busin
es

s m
odel 

waa
rin

 ee
n 

org
an

isa
tie

 ee
n ta

ak
, tr

ad
itio

nee
l u

itg
ev

oerd
 door 

ee
n (g

ro
ep

) m
ed

ew
erk

ers
 uitb

es
tee

d naa
r e

en
 

onged
efi

niee
rd

e, 
mee

sta
l g

ro
te 

gro
ep

 m
en

se
n in

  

de v
orm

 va
n ee

n open
 vr

aa
g vi

a h
et 

inter
net 

(Je
ff H

owe, 
Wire

d M
ag

az
ine, 

Ju
ne 2

00
6) 

(In
ter

na
tio

na
le)

 w
ate

rpr
ob

lem
ati

ek
 

oploss
ingsri

ch
tin

gen
 vo

or (
inter

nati
onale

)  

wate
rp

ro
blem

ati
ek

 in
 de v

orm
 va

n co
nce

pten
/pro

-

ducte
n en

 dien
ste

n vo
or (

loca
le)

 sc
haa

rst
e e

n 

vo
orko

ming ra
mpen

Bott
om

-of
-th

e-p
yra

mid

het 
bed

ien
en

 va
n de v

ier
 m

ilja
rd

 ar
mste

n va
n de 

were
ld al

s b
ro

n va
n in

nova
tie

 en
 m

otor v
oor e

en
 

vo
lgen

de r
onde v

an
 globale

 w
elv

aa
rt. 

Ook b
red

er 

te 
inter

pret
ere

n: b
ere

ike
n va

n nieu
we d

oelg
ro

ep
en

 

door fi
nan

cie
el 

toeg
an

ke
lijk

er 
mak

en
 va

n kw
ali

ta-

tie
f g

oed
e p

ro
ducte

n

Coc
oo

nin
g

tre
nd w

aa
rb

ij i
ndivi

duen
 so

cia
al 

ged
rag

 

ve
rm

indere
n en

 zi
ch

 te
ru

gtre
kk

en
 in

 de 

eig
en

 w
ere

ld/huise
lijk

 sf
ee

r

Offs
ho

rin
g 

(dele
n va

n) h
et 

innova
tie

pro
ce

s o
ve

rb
ren

gen
 

naa
r lo

ca
tie

s w
aa

r d
e f

ac
tor a

rb
eid

 goed
ko

per 

en
/of m

inder 
sc

haa
rs 

is

Th
e l

on
g t

ail

dit i
s e

en
 beg

rip
 dat 

word
t g

eb
ru

ikt
 om ee

n gro
te 

hoev
ee

lheid
 aa

nbod te
 bes

ch
rijv

en
 dat 

sle
ch

ts 
ee

n 

kle
in publie

k o
f e

en
 nich

e d
ien

t, m
aa

r g
ez

am
en

lijk
 

ee
n gro

ter
 m

ark
tpoten

tie
el 

hee
ft d

an
 de m

ark
tle

ider 

op zi
ch

 (h
ttp

://n
l.w

iki
ped

ia.
org

, C
hris

 A
nders

on)

‘G
rat

is’

pro
duct 

of d
ien

st 
grat

is 
aa

n geb
ru

ike
r a

an
bied

en
 

en
 in

ko
mste

n uit a
ndere

 bro
nnen

 hale
n

Soc
iale

 ge
bo

rge
nh

eid
 en

 ge
wort

eld
he

id

tre
nd w

aa
rb

ij i
ndivi

duen
 m

ee
r b

ela
ng hec

hten
 aa

n so
cia

le 

inbed
ding en

 co
ntac

ten
 in

 de (
dire

cte
) fy

sie
ke

 w
ere

ld

Crowdsourcing

Crowdsourcing is een relatief nieuw fenomeen. 
Grote en kleine bedrijven experimenteren er in  
allerlei vormen mee. Het principe kan variëren van 
chatboxen waarop mensen ideeën of meningen 
kwijt kunnen, tot internetplatforms waarop  
complete producten en businessmodellen worden 
ontwikkeld. Kijk bijvoorbeeld naar:

van Reckitt Benckiser voor nieuwe technologie- 
en productideeën (http://www.rb-idealink.com)

van skinnyCorp LLC, dat t-shirts online  
verkoopt, ontworpen door ‘the crowd’  
(http://www.threadless.com)

ontwerp en bestel je eigen Lego-model en, als 
het een populair model wordt, neemt Lego het 
in productie (http://factory.lego.com) 

een crowdsourcing platform in oprichting dat 
elektronische producten wil maken, volledig ge-
dreven en geïnspireerd door ideeën en wensen 
van consumenten (http://www.crowdspirit.org).

 

heeft nu een lage impact op innovatieproces

alle belangrijke trends in één overzicht
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heeft nu een hoge impact op innovatieproces
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innovatie methodische trends 
trends die nieuwe/extra vraag (kunnen creëren)

Blue ocean strategy

Nintendo creëert een blue ocean met de Wii
Om de gunst van de (hardcore) gamer te winnen, ging het in 
de markt voor videogames jarenlang om de beste graphics, 
de snelste systemen en de meest complexe games. 
Deze red ocean markt werd gedomineerd door Microsoft  
(X-Box) en Sony (Playstation). Voor de kleinere spelers leek 
deze strijd ‘game over’. Eén van hen, Nintendo, koos voor 
evenwel voor een andere weg. Nintendo creëerde nieuwe 
en extra marktruimte door de introductie van de Wii spel-
computer. Vooral de baanbrekende gebruikersinterface (een  
bewegingsgevoelige controller) en de eenvoudige en toe- 
gankelijke spelletjes, ontsloten de enorme groep consumenten 
die tot aan nu videogames volslagen oninteressant vonden.

Th
e l

on
g t

ail

dit i
s e

en
 beg

rip
 dat 

word
t g

eb
ru

ikt
 om ee

n gro
te 

hoev
ee

lheid
 aa

nbod te
 bes

ch
rijv

en
 dat 

sle
ch

ts 
ee

n 

kle
in publie

k o
f e

en
 nich

e d
ien

t, m
aa

r g
ez

am
en

lijk
 

ee
n gro

ter
 m

ark
tpoten

tie
el 

hee
ft d

an
 de m

ark
tle

ider 

op zi
ch

 (h
ttp

://n
l.w

iki
ped

ia.
org

, C
hris

 A
nders

on)



20

Schoonmaken,  
beveiliging en catering

 NU
1 marktwerking in de zorg
2 sociale geborgenheid en geworteldheid 
3 vergrijzende samenleving

 TOEKOMST
1 sociale geborgenheid en geworteldheid 
2 marktwerking in de zorg
3 andere verdienmodellen toepassen dan 

gebruikelijk

top-3 innovatietrends,  
voor nu en in de toekomst, 
per sector 
 
zie voor een toelichting op de trends de 
voorgaande pagina’s

Consumentengoederen (non-food)

 NU
1 milieu, eco en duurzaamheid
2 open innovatie
3 opkomst vraag in BRIC-landen en andere opkomende economieën

 TOEKOMST
1 vergrijzende samenleving
2 health & wellness 
3 cocooning
4 opkomst vraag in BRIC-landen en andere opkomende economieën

Elektrotechnische industrie, 
machine en apparatenbouw

 NU
1 opkomst van de vraag in BRIC-landen 
 en andere opkomende economieën
2 cocooning

 TOEKOMST
1 milieu, eco en duurzaamheid
2 opkomst van de vraag in BRIC-landen 
 en andere opkomende economieën
3 open innovatie

Logistiek en vervoer

 NU
1 milieu, eco en duurzaamheid
2 word of mouth marketing, buzzen
3 mobile everywhere

 TOEKOMST
1 open innovatie
2 andere verdienmodellen dan gebruikelijk
3 outsourcing
4 milieu, eco en duurzaamheid

Media, uitgevers en 
drukkerijen

 NU
1 cross-mediaal
2 andere verdienmodellen dan gebruikelijk
3 ‘gratis’

 TOEKOMST
1 blue ocean
2 mobile everywhere
3 gaming en virtual reality
4 crowdsourcingrowdsourcing

Telecom/ICT

 NU
1 cross-mediaal
2 mobile everywhere
3 open innovatie

 TOEKOMST
1 the web is back: web 2.0, wikinomics, 
 webbased innoveren
2 mobile everywhere
3 andere verdienmodellen dan gebruikelijk

Zakelijke dienstverlening

 NU
1 milieu, eco en duurzaamheid
2 open innovatie
3 andere verdienmodellen dan gebruikelijk

 TOEKOMST
1 andere verdienmodellen dan gebruikelijk
2 vergrijzende samenleving
3 gaming en virtual reality
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Agrobusiness

 NU
1 milieu, eco en duurzaamheid
2 outsourcing
3 blue ocean strategieën 

 TOEKOMST
1 milieu, eco en duurzaamheid
2 word of mouth marketing, buzzen
3 offshoring

Chemie

 NU
1 open innovatie
2 milieu, eco en duurzaamheid
3 opkomst van de vraag in BRIC-landen 

en andere opkomende economieën

 TOEKOMST
1 open innovatie
2 opkomst van de vraag in BRIC-landen 

en andere opkomende economieën
3 (internationale) waterproblematiek: 
 (locale) schaarste en voorkoming rampen
4 veiligheid en antiterrorisme

Bouw

 NU
1 milieu, eco en duurzaamheid
2 andere verdienmodellen toepassen dan 

gebruikelijk
3 integrated marketing

 TOEKOMST
1 open innovatie
2 milieu, eco en duurzaamheid
3 vergrijzende samenleving

Energie en water

 NU
1 milieu, eco en duurzaamheid
2 (internationale) waterproblematiek: 
 (locale) schaarste en voorkoming rampen
3 veiligheid en antiterrorisme
4 open innovatie

 TOEKOMST
1 milieu, eco en duurzaamheid
2 open innovatie
3 (internationale) waterproblematiek: 
 (locale) schaarste en voorkoming rampen

Financiële dienstverlening 
(inclusief zorgverzekeraars)

 NU
1 cross-mediaal
2 vergrijzende samenleving
3 mass-customisation
4 milieu, eco en duurzaamheid

 TOEKOMST
1 word of mouth marketing, buzzen
2 health & wellness
3 crowd sourcing

Foodindustrie  
(inclusief dranken)

 NU
1 open innovatie
2 health & wellness
3 milieu, eco en duurzaamheid

 TOEKOMST
1 health & wellness
2 milieu, eco en duurzaamheid
3 open innovatie

Non-profit en zorg

 NU
1 vergrijzende samenleving
2 marktwerking in de zorg
3 health & wellness

 TOEKOMST
1 vergrijzende samenleving
2 marktwerking in de zorg

Retail/groothandel

 NU
1 andere verdienmodellen dan gebruikelijk
2 cross-mediaal
3 milieu, eco en duurzaamheid
4 opkomst van de vraag in BRIC-landen en 

andere opkomende economieën

 TOEKOMST
1 andere verdienmodellen dan gebruikelijk
2 cross-mediaal

Uitzenden/flexmarkt

 NU
1 mass-customisation
2 integrated marketing
3 marktwerking in de zorg

 TOEKOMST
1 vergrijzende samenleving
2 gaming en virtual reality



DEEL III

scherper kiezen, 
beter innoveren 
wat doen de  
koplopers anders?
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koplopers maken keuzes expliciet
We constateerden het al eerder. Het verschil tussen koplopers en achterblijvers is terug te voeren op een basisovertuiging: 
laten we de buitenwereld werkelijk onze innovaties sturen, of doen we het andersom? Waar achterblijvers zich eerder laten 
beperken door wat binnen hun huidige realiteit beschikbaar is, laten koplopers zich sterker beïnvloeden door de kansen die 
voortdurend buiten hen ontstaan in markten en technologie.

Maar worden deze 
keuzes ook expliciet 
gemaakt? Zijn deze 
voor medewerkers in 
het bedrijf duidelijk? 
Kunnen zij benoemen 
welke keuzes zijn 
gemaakt? 

Bij koplopers klinkt op deze vraag 
een krachtig “Ja!” als antwoord. 
Zij herkennen de noodzaak tot 
beperking en verscherping van 
keuzes (wat willen we wel en wat 
beslist niet?). Op die manier bakenen 
ze het innovatiedomein ook scherp 
af, hetgeen het innovatieproces 
sterk concentreert. De kracht 
ligt dus in de beperking. Door 
keuzes ten aanzien van (huidige 
en nieuwe) klanten, markten en 
technologie expliciet te maken 
creëren koplopers een ‘strategic 
guidance’ voor het innovatieproces 
in hun bedrijf.

Al blijft er altijd iets te wensen over: 
als het gaat om het definiëren van 
nieuwe klanten en klantgroepen, 
slaagt nog geen 70% van koplopers 
in het maken van een heldere 
keuze.

Hoe kiest Nederland?

Elk jaar selecteert The Bridge een 
actueel en relevant thema uit haar 
innovatiepraktijk, dat in de innovatie-
monitor extra aandacht krijgt. Dit jaar 
is dat thema ‘scherper kiezen, beter 
innoveren’.

Onze samenwerking met innoverende 
bedrijven leert ons steeds weer dat 
duidelijke keuzes nodig zijn om succes- 
vol te innoveren. Het is dus niet  
alleen divergeren (creatief zijn), maar 
ook convergeren (keuzes maken). 
Deze keuzes gaan over zaken als: 
welke kant wil onze organisatie op? 
Welke technologie en competenties 
dienen we strategisch te ontwikkelen? 

Welke activiteiten kunnen we juist 
beter stoppen? En: hoe richten we het  
innovatieproces precies in?

Dit themadeel van de innovatie-monitor 
07/08 gaat dieper in op die keuzes. 
Wij beschrijven welke keuzes de  
Nederlandse manager ziet als ‘bepalend 
voor succes’, en hoe hij of zij daar in 
de dagelijkse praktijk toe komt.

koplopers 
achterblijvers
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64,2
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68,0

54,8

85,3

76,5

80,0

81,8

93,0
60,0

76,6
63,4

78,6
55,2

Op welk gebied heeft uw 
bedrijf expliciete en duidelijk 
benoembare keuzes gemaakt?

het inspelen op  
ontwikkelingen/trends in 
de wereld van uw klant

de wensen en behoeften 
van uw huidige klant-
groepen

de wensen en behoeften 
van mogelijke nieuwe 
klantgroepen

het toepassen van 
mogelijke verbeteringen in 
uw product/dienst

uw kerncompetenties 
(core competences)

het inspelen op 
ontwikkelingen/trends  
in technologie

mogelijke uitbreidingen op 
uw bestaande producten/
dienstenpakket

de beschikbaarheid van 
middelen (tijd, geld en 
kennis)

% respondenten
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koplopers delen 
innovatiekeuzes 
breed in de 
organisatie

Door deze beoordelingscriteria 
breed te communiceren, ontstaat 
een helder en gedeeld beeld over 
wat belangrijk wordt gevonden in 
het sturen van innovatieprojecten 
binnen een bedrijf. Iedereen is 
bekend met de factoren waarop 
beslissingen worden genomen en 
innovatieteams kunnen zich hierop 
richten in de voorbereiding op een 
go/no-go beslissing.

Alleen het maken van de keuzes 
groei en innovatie is echter niet 
genoeg. Buiten het feit dat koplopers 
keuzes duidelijk formuleren in hun 
‘strategic guidance’, besteden zij ook 
vaker aandacht aan communicatie 
en delen daardoor de gemaakte 
keuzes binnen het bedrijf. 

Koplopers hanteren vaker dan achterblijvers 
transparante criteria voor het starten en stoppen 
van innovatieprojecten 

de top van onze organisatie heeft 
transparante beoordelingscriteria voor 
het starten/stoppen van innovatie-
projecten vastgesteld en deze met de 
organisatie gedeeld

de top van onze organisatie heeft 
de gewenste richting van groei en 
innovatie duidelijk geformuleerd en 
gecommuniceerd

Lessen van de koplopers:

+ bepaal het innovatiedomein voor uw 
bedrijf (op welke klanten, markten en 
technologie richt u zich?)

+ maak deze keuzes expliciet en creëer een 
‘strategic guidance’ voor het innovatie- 
proces

+ deel de gewenste richting van groei en 
innovatie breed in de organisatie

+ stuur innovatieprojecten door trans- 
parante criteria te gebruiken.

% koplopers volledig van toepassing
% koplopers grotendeels van toepassing
% achterblijvers volledig van toepassing
% achterblijvers grotendeels van toepassing

32,0 13,4

12,0 7,2

38,1 24,7

26,5 7,2
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koplopers laten zich niet 
beperken door het hier en nu

Een innovatietraject is zoiets als een auto bouwen terwijl je al rijdt. Het traject dient 
steeds te reageren op veranderingen in de dynamische marktomgeving. Dat betekent 
soms opnieuw starten, regelmatig bijsturen en soms zelfs stopzetten van projecten. 
Koplopers en achterblijvers blijken duidelijk anders te denken over de basis waarop 
deze beslissingen moeten worden genomen. 
Hoewel beide vinden dat innovaties 
maar beter kunnen aansluiten op 
klantenbehoeften, gaan koplopers 
hierin veel verder dan achterblijvers. 
Maar liefst 80% van hen vindt 
dit van groot of doorslaggevend 
belang bij het beoordelen van 
innovatieprojecten.

Koplopers sturen 
sterk op aansluiting bij 
toekomstige klantvraag

Koplopers redeneren vanuit een 
gewenste situatie die zij willen 
bereiken en richten daar hun 
innovatie op in. Zij laten zich niet 
beperken door het ‘hier en nu’. 
Dat doen achterblijvers wel. Deze 

laten zich eerder leiden door ‘wat 
nu is’ (financiële doelen, aanwezige 
kennis en competenties) in plaats 
van door een visie op wat in de 
toekomst zou kunnen zijn. Koplopers 
sturen innovatie juist sterker op de 
bijdrage die deze kan leveren aan 
de toekomstige businessportfolio en 
het imago van de organisatie. Ook 
de mogelijkheid nieuwe markten te 
kunnen betreden of uitbouwen is 
voor hen van groter belang. 

0 20 40 60 80koplopers 
achterblijvers

% respondenten dat genoemd criterium 
van groot of doorslaggevend belang acht

Lessen van de koplopers:

+  stuur innovatieprojecten op aansluiting 
bij benoemde, al dan niet nieuwe, klant-
behoeftes

+  denk vanuit wat u wilt bereiken, niet vanuit 
wat nu beschikbaar is 

+  het bereiken van de financiële doelen door 
innovatie is niet het belangrijkste sturings-
instrument voor innovatiesucces.

Best practice: 

Gebruik een innovatiefunnel om gestruc-
tureerd keuzes te maken. Stel eenduidige  
criteria op en benut deze om innovatie- 
projecten ‘eerlijk’ te beoordelen. 
Zie voor meer informatie over de innovatiefunnel  
www.thebridge.nl.

aansluiten op de benoemde 
behoeftes van de klant(groepen)
passen in het gewenste business 
portfolio (synergie, gewenste 
diversificatie)
bijdrage van het gewenste imago 
van de organisatie

aansluiten bij en voortbouwen op 
(huidige) competenties en kennis

betreden of uitbouwen van doel-
markten mogelijk maken

bijdragen aan financiële doelen 
(risico, opbrengsten, etc.)
aansluiten bij de gewenste markt-
typen (met betrekking tot grootte, 
groei, inkoopkracht, etc.)
aansluiten bij het gewenste  
concurrentieveld

Welke criteria 
zijn leidend in het 
opstarten, bijsturen 
en continueren van 
innovatieprojecten? 
De mate waarin 
innovaties…

83,2
61,7

57,9
42,0

56,8
39,5

54,7
56,8

53,7
32,5

53,7
54,3

48,428,8

34,7
27,2
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Randstad is een 
internationale, zakelijke 
dienstverlener met 
werkmaatschappijen in 
Europa, Noord-Amerika en 
Azië. De Randstad Groep 
is één van de grootste 
uitzendondernemingen in 
de wereld met een omzet 
van € 8,2 miljard in 2006. 
In Nederland is Randstad 
marktleider met dagelijks 
85.000 flexwerkers die  
via haar uitzend- en 
detacheringsactiviteiten  
aan de slag zijn. 

Waarom kiest Randstad als 
uitzender om in de full-service 
HR-dienstverlening te stappen?

Daar zijn twee redenen voor te noemen. 
Deze verbreding van onze diensten past in 
de wens minder afhankelijk te worden van de 
conjunctuurgevoeligheid van de uitzendmarkt. 
Het biedt ons de mogelijkheid te groeien in de 
markt van de 90+ % van de mensen die juist op 
vaste basis werkt. Ten tweede merkten we dat er 
bij onze klanten behoefte was aan hoogwaardige 
full-service HR-dienstverlening. 

Vanuit deze twee ontwikkelingen was er voor 
Randstad een goede logica te beginnen met 
een aantal losse HR-diensten. Het is dicht bij 
ons hart, onze kerncompetenties en bestaande 
klanten begonnen. Soms meer en soms minder 
succesvol. Na deze eerste, meer inside-out, fase 
is er door de Raad van Bestuur op strategisch 
niveau en meer outside-in nagedacht over deze 
markt. Wie zijn de spelers in deze markt? Welke 
challenges zien HR-opdrachtgevers? Daaruit is 
de opdracht aan Randstad Nederland gekomen 
om onze diensten zodanig te verbreden dat we 
‘de HR-afdeling van Nederland’ kunnen worden. 

“onze propositie is niet voor iedereen hetzelfde”

Andy 
Verstelle

Andy Verstelle is 
directeur operations, 
Randstad HR 
Solutions.
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En vanwaar die keus voor 
Nederland?

Daar is voor gekozen omdat we in Nederland 
nu beschikken over de positie om dat te kunnen 
doen. In de Verenigde Staten is de klantvraag 
voor dit type dienstverlening sterker, maar daar 
moeten we eerst een sterke speler in uitzenden 
en detacheren worden. We bouwen HR Solutions 
dus als eerste in Nederland op. Bij dit soort 
beslissingen is het belangrijk dat je ook ‘nee’ 
durft te zeggen. Iets nieuws beginnen, innovatie, 
is duur en je gaat pas echt geld verdienen als 
je het een tijdje hebt gedaan en het kunstje 
beheerst. 

Hoe is de keuze voor de portfolio 
aan HR-diensten tot stand 
gekomen? Welke criteria zijn 
maatgevend?

Alle diensten in onze portfolio maken gebruik 
van onze vier strategische bouwstenen; sterke 
concepten, krachtig merk, de beste mensen 
en excellente uitvoering. We moeten er volume 
mee kunnen maken. Dat geldt ook voor onze 
meer strategische diensten; die zijn niet op de 
lange termijn gericht maar geven invulling aan 
de uitvoering van strategische HR-trajecten, 
bijvoorbeeld bij reorganisaties.

Je ambitie is leidend in het samenstellen van je 
portfolio aan diensten. Als je de HR-afdeling van 
Nederland wilt zijn, moet je alles kunnen leveren 
dus ook hèt product: salarisverwerking. Een 
hygiëne factor, maar wel ontzettend belangrijk 
om dit goed te doen. Door de acquisitie van 
PinkRoccade HR Services kunnen we dit nu ook 
bieden. 

Boven op deze operationele basis stapelen we 
andere HR-diensten zoals opleiden, mobiliteit 
en assesments, zodat we uiteindelijk kunnen 
bijdragen aan de topline van een onderneming. 

Andere spelers bieden deze 
diensten ook, wat maakt jullie 
uniek? 

Het verbinden van die afzonderlijke strategische 
en operationele diensten, waarbij we voor ieder 
marktsegment een andere combinatie kunnen 
maken, dàt kan niet iedereen. Wij leveren 
niet alleen het IT-systeem, maar hebben ook 
verstand van de bijbehorende HR-processen. 
Denk bijvoorbeeld aan een recruitmentsysteem 
gecombineerd met effectievere werving- en 
selectieprocessen waardoor snel groeiende 
bedrijven sneller de beste kandidaten kunnen 
binnenhalen, tegen acceptabele kosten. Dan 
fungeert Randstad eigenlijk als een interne W&S 
afdeling. 

Onze propositie is niet voor iedereen hetzelfde. 
Grote spelers als Philips, die groot genoeg zijn 
om het zelf te kunnen doen maar waarvoor 
dit duidelijk geen core-business, bieden wij 
kwaliteit en continuïteit. Recent hebben we de 
salarisverwerking van Philips overgenomen, een 
contract met een waarde van meer dan € 80 
miljoen. Voor een grote zakelijke dienstverlener 
doen we bijvoorbeeld alle assesments.

Bij kleinere bedrijven is leveringsbetrouwbaarheid 
een doorslaggevend argument. Wij hebben de 
expertise en de schaal om altijd die diensten te 
kunnen bieden die nodig zijn, dat is voor een 
kleiner bedrijf zelf niet te organiseren.

Wat is jullie ambitie hierin, waar 
staan jullie over vijf jaar? 

Randstad moet ‘top-of-mind’ worden als HR-
dienstverlener, we willen gezien worden als 
een strategische partner op HR-gebied. Onze 
concurrenten maken dezelfde beweging, 
maar dat vind ik juist mooi; het laat zien dat 
we de goede strategische keuzes gemaakt 
hebben. Het grootste gevaar is dat we nu gaan 
achteroverleunen en arrogant worden. We 
moeten kritisch blijven en de dingen die minder 
succesvol zijn stopzetten, zodat we tijd creëren 
om wat we wel willen doen beter en sneller te 
doen.

“Randstad wil de 
HR-afdeling van 
Nederland worden”
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een koploper is 
opportunist én 
realist tegelijk

Balanceren van de 
innovatieportfolio moet 
beter!
Maar weinig bedrijven zien goed 
balanceren van opportunisme en 
realisme als een kracht. In een 
recent wereldwijd onderzoek van 
BusinessWeek/BCG eindigt dit on-
derdeel van innovatiemanagement 
onderaan (als tiende van de twaalf 
aandachtsgebieden). De innovatie-
monitor 07/08 laat zien dat hieraan 
gewerkt moet worden: koplopers 
blijken meesters in het balanceren 
tussen opportunisme en realisme 
binnen hun innovatieportfolio.

er is een actueel overzicht 
beschikbaar van alle 
innovatieprojecten waar 
wij ons op dit moment 
mee bezighouden

wij hanteren een maxi-
mum voor het aantal  
innovatieprojecten dat 
wij tegelijk hebben 
lopen

wij vinden het belangrijk 
om alle innovatiekansen 
die zich voordoen op te 
nemen in onze portfolio

afgelopen jaar hebben 
wij innovatieprojecten 
voortijdig gestopt om de 
vrijkomende capaciteit 
in andere projecten te 
stoppen

Koplopers willen veel, 
maar realiseren zich dat 
ze niet alles kunnen doen 

Innoveren gaat over kansen zien 
en deze ook durven en kunnen 
pakken, maar anderzijds vraagt de 
realiteit in bedrijven ook om focus 
op een beperkt aantal kansrijke 
projecten. Het is juist deze balans 
tussen opportunisme en realisme 
die kenmerkend lijkt te zijn voor 
koplopers. Zij vinden het enerzijds 
belangrijker alle kansen op te 
pakken maar hanteren anderzijds 
ook vaker een maximum voor het 
aantal projecten dat zij tegelijkertijd 
hebben lopen. 

Koplopers durven te 
stoppen 

Innovatie draait om het herkennen 
van kansen in de markt en hoe 
het bedrijf deze kan pakken. Vanuit 
de overtuiging dat er een goede 
‘kans om te winnen’ is start elk 
innovatieproject. Maar gedurende 
de looptijd van een project kan dit 
veranderen. Koplopers durven dan 
vaker de lastige conclusie te trekken 
dat een project gestopt moet worden 
zodat de vrijkomende capaciteit 
elders ingezet kan worden.  

% koplopers volledig van toepassing
% koplopers gedeeltelijk van toepassing
% achterblijvers volledig van toepassing
% achterblijvers gedeeltelijk van toepassing

Koplopers houden het 
overzicht

Succesvol innoveren vraagt om 
het zorgvuldig balanceren van de 
portfolio van innovatieprojecten in 
een bedrijf. Koplopers herkennen 
dit en besteden hier dan ook 
meer aandacht aan. Resultaat is 
dat zij vaker beschikken over een 
actueel overzicht van alle lopende 
innovatieprojecten en de status van 
elk daarvan. 

40,2
51,1

48,1
25,9

52,7 16,1

45,7 11,1

45,2 18,3

32,1 9,9

48,4
22,6

42,0 11,1
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koplopers creëren een winning team

Meer lezen over 
innovatieteams?

Idea people zijn mensen die het talent 
om creatief te zijn, niet verloren heb-
ben. Zij genereren ideeën en enthou-
siasmeren anderen tot het geven van 
commitment.

Intrapreneurs zijn ondernemende men-
sen die binnen organisaties ideeën 
kunnen realiseren. Zij zijn ‘doeners’ die 
anderen ook daarin mee krijgen. 

Intrapreneurial team: het ideële team 
bestaat uit mensen die vrijwillig 
meedoen omdat ze enthousiast zijn 
gemaakt door een intrapreneur. Ze 
blijven erbij van begin tot eind. Ieder 
brengt eigen talenten mee. Het team 
opereert als team omdat men er in 
slaagt elkaars sterktes te benutten en 
de zwaktes te compenseren.

Sponsors beschermen mensen met 
ideeën en helpen intrapreneurial 
teams. Zij hebben visie op en aandacht 
voor innovatie en steunen mensen, 
niet alleen ideeën en plannen. Zij 

helpen teams om politieke problemen 
in de organisatie op te lossen en om 
voldoende resources te vinden.

Climate makers zijn nodig om een cul-
tuur en omgeving te creëren die spon-
sors en intrapreneurs voortbrengt.

Bron: ‘Intrapreneuring in Action’ by  
G. Pinchot & R. Pellman, Berrett-Koehler 
Publishers, San Francisco, 1999. 

Zie www.thebridge.nl voor meer infor-
matie over Ron Pellman, associate van 
The Bridge.

Innovatie komt zelden tot stand 
dankzij een enkel individu. In 
de complexe realiteit van markt 
en technologie is een goed en 
functioneel team één van de cruciale 
factoren voor innovatiesuccessen. 
Maar hoe stel je zo’n team samen?

Koplopers gaan uit 
van wat nodig is, 
achterblijvers van 
beschikbaarheid

Drie factoren blijken het verschil te 
maken:

Maak de beste mensen beschikbaar, 
hoe druk die het ook mogen hebben. 
Koplopers doen dat. Achterblijvers 
proberen het te doen met de 
mensen die tijd hebben, met minder 
sterke innovatieteams als resultaat.

Stimuleer en help de intrapreneur. 
Koplopers benutten de energie 
en de visie van de ondernemers 
binnen de onderneming sterk en zij 
betrekken ze ook in de uitvoering 
van het idee. Omringd met de 
juiste mensen en voorzien van de 
juiste middelen om er een succes 
van te maken. Achterblijvers laten 
het de intrapreneur vaak alleen 
opknappen. 

Zet de juiste mensen op het juiste 
moment op de juiste plek. Koplopers 
geven expliciet aan dat het ideale 
team per ontwikkelingsfase kan 
veranderen. Achterblijvers laten 
vaak het team ongewijzigd. 

worden bij de inrichting ervan op 
basis van de benodigde compe-
tenties en rollen de best passende 
medewerkers gezocht

heeft de idee-eigenaar een promi-
nente plaats in het team

wordt de teamsamenstelling per 
fase tegen het licht gehouden en 
(waar nodig) rollen en/of invulling 
van rollen aangepast

% koplopers volledig van toepassing 
% koplopers gedeeltelijk van toepassing

Als koplopers een innovatieteam  
samenstellen, dan...

46,8
43,6

55,3 33,0

38,3
43,6
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Is innovatie een prioriteit voor het 
management van KPN?

Eelco Blok: Zeker, innovatie neemt voor ons 
nog steeds toe in belang. Sinds 2004 is groei 
een prioriteit. Dan gaat het ons zowel om groei 
binnen de bestaande markt van KPN als groei 
door het oprekken van de bestaande activiteiten 
door het introduceren van aanpalende diensten. 
Voortdurend innoveren is voor ons absoluut een 
noodzaak. 

Welke criteria hanteert KPN 
bij het starten van een new 
business project?

Eelco Blok: Onze bedrijfsstrategie vormt het 
startpunt; voor de zakelijke markt is dit voor KPN 
de stap omhoog in de waardeketen naar een end-

to-end leverancier van managed ICT-diensten. 
Vanuit deze strategische visie leidt KPN af 
welke nieuwe capabilities zij dient te ontwikkelen 
en welke nieuwe diensten ontwikkeld moeten 
worden. Elk new business idee wordt getoetst 
aan bijdrage aan deze strategische richting. 

Paul Smits: Andere criteria zijn een omzetpotentieel 
van minimaal € 10 miljoen en het passen van 
de marktintroductie in onze marketingkalender. 
Belangrijk daarbij is dat het new business concept 
moet kunnen landen in de portfolio van KPN. Dat 
wil zeggen dat er een ‘kapstok’ moet zijn waaraan 
de nieuwe dienst op een, voor de klant herkenbare 
wijze, gehangen kan worden. Ik zal dit illustreren 
met een voorbeeld: recent is een nieuwe ‘kapstok’ 
gecreëerd, software-online-diensten, waarbinnen 
KPN de komende periode steeds nieuwe ICT-
diensten zal introduceren. Hiermee ontstaat een 
voor klanten duidelijk en samenhangend beeld 
van het (nieuwe) aanbod van KPN. 

Eelco 
Blok

Eelco Blok is 
lid van de Raad 
van Bestuur en 
managing director 
Zakelijke Markt.

Paul Smits is 
manager Strategie 
en Innovatie 
Zakelijke Markt.

Paul 
Smits

KPN is het toonaangevende 
multimediabedrijf van 
Nederland en biedt telefonie, 
internet en televisie. Voor 
zakelijke klanten verzorgt 
KPN spraak-, internet- en 
datadiensten, evenals 
volledig beheerde en 
uitbestede ICT-oplossingen. 
Van eenmanszaak tot 
multinational. Zowel nationaal 
als internationaal levert KPN 
wholesalenetwerkdiensten 
aan derden, waaronder 
operators en service-
providers. KPN’s mobiele 
bedrijfsactiviteiten in 
Duitsland en België bedienen 
verschillende klantsegmenten 
in zowel de zakelijke als de 
consumentenmarkt.
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Kunt u iets zeggen over hoe 
bedrijven succesvol radicaal 
kunnen innoveren?

Paul Smits: Bij radicale innovatie gaat het om 
het managen van de paradox tussen enerzijds de 
energie en de snelheid die je kunt creëren door 
iets los te zetten en anderzijds het feit dat het 
uiteindelijk wel moet passen in de go-to-market 
en pricingmodellen die in de bestaande portfolio 
worden gebruikt. Met deze spanning worstel 
ik dagelijks. Maar het is juist het goed kunnen 
omgaan met deze spanning die het verschil 
maakt tussen een ‘losgeslagen bende’ die op 
zichzelf een business van enkele miljoenen 
euro’s kan opbouwen en een club die de power 
van de KPN-organisatie volledig weet te benutten 
en daarmee € 100 miljoen aan nieuwe waarde 
kan creëren.

 

 

Hoe zit een radicaal innovatie-
traject bij KPN eruit?

Smits: Eigenlijk bedenkt KPN nooit zelf iets echt 
nieuws. Dat doen kleine spelers in de markt. 
Als het past binnen de portfolio kan KPN haar 
kracht aan deze start-ups toevoegen en ze groot 
maken. Je zou kunnen zeggen dat KPN niet aan 
zaadveredeling doet, dat duurt vijf jaar en is een 
type activiteit die niet past in het DNA van een 
organisatie als KPN. In plaats daarvan zoeken wij 
naar kleine plantjes met potentie die in de wilde 
natuur groeien en bloeien. Die planten wij dan 
over naar de proeftuin van KPN – mijn afdeling 
– en als ze daar succesvol blijken te zijn, worden 
ze overgezet naar de grote boomgaard die de 
staande organisatie van KPN is. Daar vindt dan 
de grote vermenigvuldiging plaats die nodig is 
om de groei te realiseren die KPN zoekt.

“wij zoeken naar kleine plantjes met potentie  
die in de wilde natuur groeien en bloeien”

 +  creëer initieel een klein en self-
supporting team waarin alle 
expertise voor een winning 
aanpak aanwezig is

 +  zorg voor een mindset waarin 
het team acteert als ware het 
een klein zelfstandig bedrijf; op 

 zichzelf aangewezen, creatief 
en met hoge snelheid

 +  je hebt ondernemers nodig, 
mensen die kunnen en willen 
werken zonder de kaders en  
de voorspelbaarheid die het 
werken in een grote organisatie 
normaal gesproken kenmerkt

 +  hou er vanaf het begin uit-
drukkelijk rekening mee dat de  
innovatie uiteindelijk moet 
landen in de organisatie

 +  zorg voor focus en control 
op innovatie, pas op dat niet 
overal in de staande orga- 
nisatie mensen ad hoc aan de 
gang gaan met niet passende 
new business concepten

 +  wees je bewust van het feit dat 
het verder in het traject taaier 
wordt. De focus verschuift van 
‘creatief/conceptueel’ naar 
‘uitvoering/daadkracht’. Goede 
interactie met de staande 
organisatie inclusief al haar 
randvoorwaarden is dan een 
voorwaarde.

Succesfactoren bij radicale innovatie   
volgens Paul Smits
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iedereen mag meebeslissen, of toch niet?

Volgt besluitvorming over 
innovatie de ‘normale’ 
hiërarchische lijn? Niet precies. 
Overal wordt gezien dat dit 
soort besluiten anders moet, 
maar er is ook een kenmerkend 
verschil tussen koplopers en 
achterblijvers. 

De overeenkomst:  
ieder heeft zijn taak

Bij het nemen van beslissingen over 
innovatie zijn verschillende niveaus 
van beslissingen te onderscheiden: 
van strategische beslissingen over 
de richting waarin het bedrijf wil 
groeien tot operationele beslissingen 
in de uitwerking van een nieuw 
product of nieuwe dienst. Bij dit 
eerste type beslissingen is de Raad 
van Bestuur of directie leidend, terwijl 
bij het tweede type de rol van het 
innovatieteam groot is. Koplopers 
en achterblijvers ontlopen elkaar 
hier niet of nauwelijks.

directie/Raad van Bestuur

managementteam van de 
businessunit of afdeling

speciaal hiervoor samengestelde groep 
(bijvoorbeeld Innovation Board)

directeur/manager van de 
innovatie/new business afdeling

R&D-manager

marketingmanager

manager van het innovatieproject

leden van het innovatieprojectteam gezamenlijk

Het grappige is dat dit niet kruislinks 
werkt: een sterke betrokkenheid van 
de top bij operationele beslissingen 
blijkt geen succesfactor, evenmin als 
een innovatieteam dat meebeslist 
over de strategische richting. 
Iedereen heeft dus zijn eigen rol. 

Wie beslist over... ... strategische richting  
van groei en innovatie? 

0 100 200 300

0 100 200 300

0 100 200 300

366

186

110

130

56

78

29

22
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Meer lezen over effectieve 
besluitvorming rond 
innovatie?

Het nemen van beslissingen volgens 
een ‘fair process’ gaat over deze drie 
elementen:

+  engagement, involving individuals in 
decisions by inviting their input and 
encouraging them to  challenge one 
another’s ideas

+  explanation, clarifying the thinking 
behind a final decision

+  expectation clarity, stating the  
new rules of the game, including 
performance standards, penalties 

 for failure, and new responsibilities.

Door zich aan deze principes te houden, 
kunnen managers beter borgen dat de 
creativiteit en energie van medewerkers 
ten goede komt aan de doelen van het 
bedrijf. 

Bron: ‘Fair Process: Managing in the 
Knowledge Economy’ by W. Chain Kim 
and Renee Mauborgne, Harvard Business 
Review, January 2003.

0 100 200 300

0 100 200 300

0 100 200 300

Het verschil; koplopers 
werken vaker met een 
Innovation Board

De koplopers onderscheiden zich 
van de achterblijvers door de 
grotere rol van een Innovation 
Board (of een ander speciaal voor 
innovaties samengestelde groep) 
in het nemen van beslissingen. 
Koplopers zien innovatie en het 
maken van scherpe keuzes hierin 
als een vak apart, voorbehouden 
aan mensen die dat ook echt 
kunnen, en organiseren het proces 
dienovereenkomstig.

... tactische keuzes  
in innovatieprojecten? 

... operationele uitwerking van  
nieuwe producten/diensten?

totaal aantal keer door respondenten genoemd

150

251

147

191

156

165

181

120

51

125

67

108

122

147

214

258



rapportage  
per branche

DEEL IV
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Chemie

De chemie gaat goed. 86% ziet een betere 
omzetgroei dan het marktgemiddelde. Innovatie 
als instrument om in omzet te groeien is belangrijk, 
èn gestegen in belangrijkheid. Die ambitie wordt 
onderstreept door de relatief hoge innovatie-
uitgaven en de verwachting dat die verder 
zullen stijgen. De omzetvernieuwing is echter 
bescheiden: 80% zegt dat de omzetvernieuwing 
10% of minder in de afgelopen drie jaar is 
geweest. 

De innovatierichting lijkt nogal behoudend. 
Ook de wens om innovatie te laten leiden door 
huidige competenties, is sterk bovengemiddeld. 
En dat terwijl ‘open innovatie’ als belangrijkste 
trend wordt gezien – zowel voor nu als in de 
toekomst.

Food

We gaan meer aan voeding uitgeven! 40% 
van de food-industrie verwacht een omzetgroei 
van meer dan 10%. Innovatie wordt gezien als 
hét strategische instrument om omzet te laten 
groeien, 42% vindt het zelfs de topprioriteit. 
Bijna 70% vindt zich een betere innovator 
dan de concurrent. Grote woorden, die echter 
niet helemaal rijmen met de bijbehorende 
investeringen in innovatie.

De ambities in innovatie lijken ook nogal wat 
steviger dan de realiteit. Men ambieert radicale 
innovatie en het bedienen van nieuwe markten 
met nieuwe producten. In realiteit is de huidige 
klant richtinggevend en moeten innovaties vooral 
op huidige competenties aansluiten. 

Agrobusiness

De sector doet het beter dan vorig jaar, maar 
blijft bescheiden qua groeidoelstellingen. 
50% verwacht tot 5% meer groei, de markt 
overall verwacht 50% tot 10% meer groei. 
Innovatieprocessen worden volwassener; de 
focus verschuift van verbeteren naar vernieuwen. 
75% vindt dat innoveren beter gaat dan vorig 
jaar, het percentage succesvolle innovators is nu 
gelijk aan de markt. 

“Groene grondstoffen, gebruik  
samen of in concurrentie?” 
Jeroen de Kempenaer over biobased business

De sectoren agro, (bio)chemie en food hebben een aantal overlap-
pende thema’s, die elkaar steeds vaker beïnvloeden. Chemische 
bedrijven die groene grondstoffen benutten, maken de sector een met 
food/feed concurrerende klant van de agrobusiness. Die ene kilo meel 
wordt brood, of plastic voor bekertjes. Voor alle drie sectoren spelen 
duurzaamheid en milieu een grote en groeiende rol. 

Innovatie is niet alleen het creëren van nieuwe producten en dien-
sten. Deze sectoren zullen anders en sterker moeten samenwerken, 
en daarnaast moet binnen de sector innovatiever met grondstoffen, 
stromen en eindproducten omgegaan worden. Verschillende vormen 
van open innovatie zullen daarbij een rol moeten spelen.

 
De bedrijven laten zich nog wel sterk leiden door 
interne beperkingen als tijd, geld en kennis, iets 
wat koplopers veel minder doen. Bij het maken 
van keuzes, laten de bedrijven het passen 
van kansen in de gewenste businessportfolio 
bovengemiddeld meetellen.



36

Uitzenden en werk

Uitzenders en detacheerders vertonen een 
sterke omzetgroei (bovengemiddeld ten opzichte 
van alle deelnemers) en ook een hogere 
groeidoelstelling (altijd boven de 10% per jaar). 
Deze bedrijven bereiken hun ambitieuze doelen 
met een bovengemiddelde focus op ‘verbeteren’ 
en zelfstandige groei in bestaande producten 
en markten. Meer van hetzelfde lijkt dus 
dominant. De innovatiecultuur in deze bedrijven 
is meer ‘ondernemend’ en minder planmatig 

“Alle zeilen bijzetten in de groeimarkt,  
maar wel selectief blijven innoveren!” 
Frans Pigeaud over de personele en facilitaire dienstverleners

De innovatie-issues bij leveranciers van flexibel personeel en facilitaire 
diensten, hebben meer overeenkomsten dan men wellicht zou denken. 
Beide branches zijn naarstig op zoek naar meer onderscheidend 
vermogen en naar een sterkere link met de (primaire) processen bij 
hun klanten. Daarvoor is natuurlijk een vorm van creatief denken 
nodig. En dat is helaas lastig in te passen in organisaties die het toch 
vooral moeten hebben van operational excellence. Decentraal (op 
vestigingsniveau) lukt het nog wel eens om echt bij het operationele 
proces van de klant betrokken te raken. Helaas zijn die kansen maar 
zelden goed kopieerbaar naar andere klanten of vestigingen. Toch 
biedt dat kansen voor een planmatiger aanpak van innovatie. Met een 
beter centraal overzicht over en een scherper selectiemechanisme 
voor nieuwe initiatieven is bijvoorbeeld nog veel te winnen.

dan gemiddeld.  In innovatietrajecten lijken 
beslissingen iets meer vanuit opportunisme dan 
uit realisme te komen. Opvallend is ook dat deze 
bedrijven benedengemiddeld scoren op portfolio 
overzicht: er is niet altijd een even scherp inzicht 
in wat er aan innovatieprojecten loopt.

Schoonmaken, beveiliging en 
catering

In deze branches vinden we zowel koplopers 
als achterblijvers als het om succesvol 
innoveren gaat. Opvallend is dat de noodzaak 
en prioriteit van innovatie bovengemiddeld 
worden gewaardeerd, maar de investeringen in 
innovatie lager zijn dan gemiddeld ten opzichte 
van onze gehele steekproef. En dat bij een 
lager dan gemiddeld resultaat in termen van het 
percentage van de omzet dat uit nieuwe diensten 
en markten komt. 

De keuzes in het innovatietraject worden in 
deze sectoren meer dan gemiddeld planmatig 
aangestuurd, zo geven de respondenten aan. 
Opvallend is dan wel dat duidelijke besliscriteria 
voor het starten of stoppen met specifieke 
innovatietrajecten nauwelijks gehanteerd worden 
en dat keuzes daarin sterk lijken te worden bepaald 
door bekende behoeftes van bestaande klanten.

Energie en water

De omzetontwikkeling van de bedrijven in 
de energie en watersector is veel vaker dan 
gemiddeld gelijk gebleven. De groeidoelstelling 
is ook duidelijk vaker dan andere ondernemingen 
in Nederland gericht op het behouden van de 
omzet. Kosten verlagen door procesinnovatie 
scoort hoger dan gemiddeld. Noodzaak en 
prioriteit van innovatie zijn lager dan gemiddeld, 
maar 40% zegt meer dan 10% van de omzet te 
investeren in innovatie. Daarbij ligt de focus op 
verbeteren, niet op (radicalere) vernieuwing.

De helft van de ondernemingen geeft aan 
dat meer dan 30% van de omzet uit nieuwe 
producten/diensten komt. Ruim een derde 
(38%) geeft aan dat meer dan 30% van de 
omzet uit nieuwe marktsegmenten/klantgroepen. 
Vaker dan gemiddeld vindt men zichzelf een 
succesvolle innovator. 
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Elektrotechnische, machine- en 
apparatenbouwindustrie

Deze sector huisvest de meest toonaangevende 
bedrijven op gebied van innovatie (positie tussen 
haakjes): Philips (1), TomTom (2), ASML (4) 
en Apple (6). Meer dan 90% geeft aan een 
groeidoelstelling te hebben van meer dan 5% 
van de omzet. Als strategische prioriteiten ziet 
men allereerst het verhogen van omzet door 
innovaties, met zelfstandige groei op bestaande 
markten als goede tweede. 

De noodzaak van innovatie is erg groot en 
het percentage investeringen in innovatie ligt 
hoger dan gemiddeld. Het percentage omzet 
uit nieuwe producten/diensten ligt duidelijk 
hoger dan gemiddeld, de omzet uit nieuwe 
klantgroepen/marktsegmenten is slechts iets 
hoger dan gemiddeld.

De belangrijkste richtinggevende factoren 
voor het innovatieproces zijn: het inspelen op 
ontwikkelingen en trends in de wereld van de 
klant en de wensen en behoeften van huidige 
klantgroepen. 

Consumentengoederen industrie 
(non-food)

Ook hier is een hogere omzet door innovaties 
veruit strategische prioriteit. Zelfstandige groei 
op bestaande markten scoort daarentegen 
opvallend laag. Circa 90% van de respondenten 
verwacht volgend jaar meer geld uit te geven aan 
innovatie. Zowel de huidige focus als de ambitie 
ligt radicaler dan gemiddeld. Driekwart van de 
respondenten geeft aan een ondernemende 
innovatiecultuur te hebben.

De wensen en behoeften van huidige 
klantgroepen zijn sterk leidinggevend voor 
het innovatieproces bij alle bedrijven in deze 
sector. Ook de beschikbaarheid van middelen 
speelt een sterke rol. De spelers in deze 
branche maken weinig gebruik van transparante 
beoordelingscriteria voor het starten/stoppen van 
innovatieprojecten.

“Open innovatie wordt veel gehanteerd“ 
Fred Nijland over de hightech sectoren

Innovatie in de hightech sector valt op door het zoeken naar 
samenwerking buiten de deur. Open innovatie is een veel gehanteerde 
innovatietechniek. De eigen kerncompetenties en de wens om het 
bestaande product/dienstpakket uit te breiden, zijn van minder belang 
bij keuzes in innovaties. De top van de organisatie formuleert en 
communiceert uitstekend als het gaat over de gewenste richting van 
groei en innovatie. Men zoekt duidelijk aansluiting bij de behoeften 
van klanten en laat deze factor meewegen in het opstarten en 
bijsturen van innovatiekansen. De sector heeft relatief weinig moeite 
met het stoppen van een innovatieproject, zeker als de capaciteit in 
mensen en middelen elders goed kan worden gebruikt. 

De sector energie en water haalt relatief veel nieuwe omzet en klanten 
uit innovatie. Dit komt grotendeels voor rekening van milieuvriendelijke 
producten en diensten (groene stroom, waterstofenergie etc.), maar 
ook uit het winnen van klanten van concurrenten. De energiebedrijven 
bereiden zich voor op de splitsing van hun ondernemingen in een 
netwerkbeheerder en een commerciële verkooponderneming. Het  
is daardoor begrijpelijk dat de innovaties sterk gericht zijn op  
proces- en commerciële innovatie. 
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Uitgevers en drukkerijen

Uitgevers en drukkerijen investeren steviger in 
innovatie dan gemiddeld. Zes uit de tien bedrijven 
in deze sector investeren 3% tot 10% van de 
omzet in innovatie. Toch halen ze relatief weinig 
omzet uit nieuwe producten en klantgroepen. 

De innovatiepraktijk is minder radicaal dan 
de innovatieambitie: uitgevers en drukkerijen 
verbeteren vooral bestaande producten om 
zonder omhaal de omzet te verhogen. Opvallend 
is dat groeien door overnames ook hoog scoort 
als prioriteit. Het innovatieproces wordt vaker dan 
gemiddeld bepaald door beschikbaarheid van 
middelen en mensen en minder dan gemiddeld 
door klantwensen of een gewenst business 
portfolio. Technologie is een belangrijke driver.

Telecom en ICT

In deze sector vindt 97% van de respondenten de 
noodzaak om te innoveren groot. De investeringen 
in innovatie zijn hoger dan gemiddeld en spelers 
halen duidelijk meer omzet uit nieuwe producten 
dan gemiddeld. De innovatiepraktijk is meer 
dan gemiddeld gericht op financiële doelen 
en aansluiting bij concurrenten. Aansluiten bij 
huidige competenties en gewenste markttypen is 
minder belangrijk. 

“De dynamiek neemt toe” 
Colin Willems over innovatie in de media-sector

Traditionele uitgevers willen radicaal innoveren maar halen in de 
praktijk meestal relatief weinig omzet uit hun nieuwe producten. 
De Telecom/ICT sector doet dat opvallend veel beter. De grote 
telecombedrijven lijken de contentmarkt van de uitgevers af te 
snoepen, door agressiever in te zetten op populaire diensten 
op basis van streaming video en gaming.

In het hele cluster media valt verder op dat er weinig bewust 
wordt gewerkt aan het ontwikkelen van vooraf gekozen 
markttypen. Niches zijn kennelijk nog steeds minder interessant 
voor bedrijven met een historie in de massamedia, terwijl we 
inmiddels weten dat veel van de relevante user-generated-
content wel in niches ontstaat.

Technologische ontwikkelingen zijn zeer sterk 
bepalend voor het innovatieproces, net als 
huidige klantgroepen. De teamsamenstelling 
voor innovatieprojecten wordt tussentijds relatief 
gemakkelijk aangepast en het vrijmaken van 
de juiste medewerkers voor innovatieprojecten 
is eerder regel dan uitzondering. In lijn met dit 
beeld zet men ook vrij gemakkelijk een gestart 
innovatietraject weer stop.

Logistiek en vervoer

De omzet lijkt in de logistieke sector minder 
sterk te groeien dan in andere sectoren. 
Kostenverlaging krijgt relatief veel aandacht. 
Investeringen in innovatie blijven achter en voor 
komend jaar wordt niet verwacht dat deze zullen 
toenemen. Men vindt zichzelf niet succesvol in 
innovatie en heeft ook niet de ambitie om te 
innoveren. De omzet die wordt gegenereerd met 
nieuwe producten/diensten of uit nieuwe markten 
komt, is erg laag. Keuzes bij innovatieactiviteiten 
worden veelal afgestemd op de behoeftes van 
de huidige klantgroepen.

Bouw 

De bouwsector wil weer gaan groeien. Een 
overgrote meerderheid van de respondenten 
heeft een omzetgroeidoelstelling van meer dan 
5% voor het komende jaar. De belangrijkste 
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strategische prioriteiten in de bouw zijn dan 
ook het realiseren van autonome groei op de 
bestaande markten en het verlagen van de 
kosten door procesinnovatie. Groei lijkt vooral uit 
de bestaande markten en producten te moeten 
komen. Toch bestaat er bij de respondenten in 
de bouw een ambitie om op zoek te gaan naar 
radicalere innovaties. Innovatie is voor hen 
het middel om onderscheidend vermogen te 
creëren.

Veel bedrijven zien daarnaast het investeren in 
kennis en vaardigheden van medewerkers als 
een strategische prioriteit. Er is een aantal trends 
die in sector erg in de belangstelling staan: milieu, 
eco en duurzaamheid, outsourcing, gaming en 
virtual reality.

Non-profit en zorg

Organisaties in de non-profit sector geven 
opvallend veel prioriteit aan het investeren in 
de kennis en vaardigheden van medewerkers. 
Innovatie staat zeer hoog op de agenda en 
krijgt veel aandacht. Dit vertaalt zich in de 
investeringen in innovatie, die beduidend hoger 
liggen dan in andere sectoren. Dit lijkt een 
verandering ten opzichte van vorig jaar, wat 
waarschijnlijk te maken zal hebben met de 
toenemende marktwerking in de zorg In het 
innovatieproces zijn de wensen en behoeften 

van huidige klantgroepen leidend. Uitbreiding 
op het bestaande dienstenpakket wordt niet erg 
belangrijk gevonden.

Retail/groothandel

Zelfstandige groei op nieuwe markten wordt 
als belangrijke strategische prioriteit gezien 
door handelsbedrijven. Er wordt minder dan 
gemiddeld in innovatie geïnvesteerd. De huidige 
innovatiefocus ligt veelal op verbeteren, maar 
de ambitie om radicaal te innoveren is wel 
aanwezig. Relatief weinig omzet komt uit nieuwe 
producten/diensten of nieuwe klantgroepen. 
Richtinggevend bij innovatie zijn de wensen van 
mogelijke nieuwe klantgroepen en uitbreiding op 
het bestaande producten/dienstenpakket. Bij het 
kiezen voor innovatieprojecten is de mate waarin 
deze aansluiten bij benoemde klantbehoeftes het 
belangrijkste criterium.

“Human talents voor innovatie worden schaars“ 
Arun SwamiPersaud over innovatie in de bouw en industrie

In menig onderneming is het besef doorgedrongen dat innovatie 
en new business development een hoge prioriteit moeten krijgen. 
Immers de groei en het toekomstige succes van de onderneming 
zijn in belangrijke mate afhankelijk van innovatie en new business 
development. Maar wie gaat dat trekken? Wij merken in de praktijk dat 
het steeds moeilijker wordt in de organisatie mensen te vinden en vrij 
te maken voor innovatieprojecten. Wij zien dat er innovatie-initiatieven 
zelfs worden gestopt omdat de projecten gewoonweg niet te bemensen 
zijn. De bestaande organisatie vraagt om al het beschikbare human 
talent. Toch blijft innovatie belangrijk. Ondernemingen moeten 
daarom veel scherper kiezen op welke trajecten zij willen innoveren. 
De schaarse human resources moeten zo gericht mogelijk worden 
ingezet. Daarnaast zullen ondernemingen steeds meer hun talenten 
moeten combineren en samen gaan innoveren.

Gaat het streven naar duurzaamheid zorgen voor een industriële 
transformatie?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid 
staan weer op de managementagenda van een aantal vooruitstrevende 
ondernemingen. Voor deze ondernemingen is dit niet alleen een public 
relation vraagstuk, zij proberen ook serieus een antwoord te geven 
op de vraag hoe we moeten omgaan met de ecologische problemen. 
De uitdaging is ervoor te zorgen dat wij productieprocessen leren 
ontwerpen die ecologisch verantwoord, werknemersvriendelijk én 
economisch zeer aantrekkelijk zijn. De eerste successen die deze 
vooruitstrevende bedrijven weten te boeken, zijn veelbelovend en 
zeker inspirerend te noemen. 
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Zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening wordt zelfstandige 
groei op bestaande markten als belangrijkste 
prioriteit gezien. Ook het verhogen van de 
omzet, door het bevorderen van innovatie, is 
een belangrijk doel. Men investeert dan ook 
relatief veel in innovatie en heeft de ambitie om 
radicaal te innoveren. Iets meer dan gemiddeld 
wordt er omzet gehaald uit nieuwe diensten en 
klantgroepen. De innovatiecultuur is over het 
algemeen als ondernemend te typeren. Het tijdig 
stoppen van innovatieprojecten lijkt een probleem 
te vormen. Slechts in een uitzonderlijk geval zijn 
projecten voortijdig stopgezet om de vrijgekomen 
capaciteit voor andere projecten te benutten.

“Koudwatervrees?” 
Hans Bakker over innovatie in de financiële dienstverlening

De noodzaak om tot vernieuwing en business innovatie te 
komen bestaat zeker. Denk aan ontwikkelingen als: 

+ de toename van ‘regulatory’ control (accounting 
 standaarden, riskmanagement) 
+  de integratie en harmonisatie van betalingsverkeer 
 (Europese pinpas, iDeal) 
+  een hernieuwde en nu zeer actuele consolidatiegolf  
+  polarisatie van de klantvraag (stevige concurrentie, 
 differentiatie/specialisatie is nodig, segmentatie is moeilijk) 
+  de exponentiële ontwikkeling van technologie die 
 niche-banken en infomediaires (zoals Zopa in de UK 
 of Boober in Nederland) doet ontstaan.
 
Maar de meer grensverleggende vormen van businessinnovatie 
die leiden tot nieuwe en extra batenstromen, blijken lastig te 
realiseren in het heersende innovatieklimaat (traditioneel, 
hiërarchisch, risico-avers en ‘business case’ gericht). Uit de  
innovatie-monitor blijkt dat radicale innovatie wél de ambitie 
van de sector is. De sector lijkt te dromen van blue oceans, 
maar lijkt vooralsnog huiverig de veilige maar beperkte red 
oceans te verlaten.

Financiële dienstverlening

De financiële sector is uit de aard van haar 
bezigheden altijd gezien als een relatief 
conservatieve sector. De innovatie-monitor 07/08 
bevestigt dit beeld, zij het ten dele. Zo zijn er 
inderdaad minder financiële koplopers in deze 
groep, maar is er wel een flinke groeiambitie. 
57% mikt op meer dan 10% groei, maar die 
zal wel uit bestaande markten moeten komen. 
Zowel noodzaak als prioriteit voor innovatie 
scoren lager dan gemiddeld en de investeringen 
zijn ook relatief laag. Ondanks dit alles, blijkt 
dat onze respondenten wél de ambitie hebben 
om radicale innovatie voor elkaar te krijgen. De 
sector lijkt te dromen van blue oceans, maar is 
vooralsnog huiverige de red ones daarvoor te 
verlaten.

In bestaande innovatieprocessen in de sector 
zijn de wensen en behoeften weliswaar nog 
de grootste richtinggever, maar ook hier scoren 
de financials lager dan andere sectoren. De 
gewenste richting van groei en innovatie wordt 
ook minder dan gemiddeld geformuleerd en 
gecommuniceerd. Wanneer innovatieprojecten 
wel worden gestart, zijn de financiële 
doelstellingen het belangrijkst. Vaak zelfs 
belangrijker dan de behoeften van klanten.




